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M I N U T A  

 

Sedintei  ordinare a  C.L. din data de 27.02.2019 , ora 15,30. 

 

 

 La  lucrarile  sedintei  au  fost  prezenti  15  consilieri  locali din  totalul de 15 . 
 Consiliul  local  a  adoptat  urmatoarele  hotărâri , rapoarte  si  referate : 
 
 
1.   Hotărârea  nr. 15 privind aprobarea  Raportului  privind  activitatea  desfasurata  de  sistentii  

personali ai  perosanelor  cu  handicap  grav  , pe  semestrul II  al  anului  2018 . 

Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai . 
Temei  legal :  
- Legea  nr. 448/ 2006 privind  protectia si  promovarea  drepturilor  persoanelor cu  handicap , 
republicata  , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
- H.G nr. 268/ 2007 privind  protectia  si  promovarea persoanelor  cu  handicap grav , repuiblicata , cu  
modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
-Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 
-Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

2.   Hotărârea  nr.16  privind  aprobarea   Raportului asupra  activitatii  desfasurate  de   Biblioteca  

Comunala  in  anul 2018  si  aprobarea  Programului  de  activitate  pe  anul 2019 . 

Initiator :Viceprimar ,NastaseNeculai . 
Temei  legal :  
-Legea nr.  334 / 2002  a   bibliotecilor   , republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
-Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 
-Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
-Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 

Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
3.   Hotărârea  nr.17  privind  alegerea  unui  nou  presedinte  de sedinta pentru următoarele  3  

luni :   martie , aprilie  , mai  2019 . 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  

- O.G nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare 

- H.C.L  nr. 26  din  24.03.2017 pentru  aprobarea  Regulamentului  de  organizare si  functionare  
a  Consiliului  local  Ion Creanga, 

- Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  
completarile   ulterioare , 

- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 



 
 

 

 

4.   Hotărârea  nr.18privind  modificarea , completarea  si  corectarea  H.C.L  nr.101 din 

21.12.2018   privind  stabilirea impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2019 . 
Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal : 

- adresa cu  nr. 18083 / 2018 / 05.02.2019  a  Institutiei  Prefectului  - jud.  Neamt , privind  
procedura  prealabila  la  H.C.L  nr. 101 din 21.12.2018  privind  stabilirea  impozitelor  si  
ataxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2019 . 

- H.C.L  nr. 101 din 21.12.2018  privind  stabilirea  impozitelor  si  a taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  
2019  
- Legea  nr. 24/ 2000  privind  normele  de  tehnica  legislativa  pentru  elaborarea  actelor  normative , 
republicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ; 
- Legea  nr. 227 / 2015  privind  Codul  fiscal , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ,   
- H.G  nr. 1/ 2016 pentru aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare a  Legii  nr. 227 / 2015  privind  
Codul  fiscal , 
- Legea nr 215/2001 privind administraţia publica   locala  , republicata , cu modificarile si completarile 
ulterioare : 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica  
 
Hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 

 
5.Raport  de activitate  al  Comisiei pentru  probleme  de  aparare  in  anul 2018  

Initiator : Comisia  CPA  
Temei  legal :  

- Legea  nr. 477 / 2003  privind  pregatirea  economiei  nationale  si  a teritoriului  pentru  aparare ; 
- Legea  nr. 132/ 1997  privind  rechizitiile  de  bunuri  si  prestarile  de servicii  in  interes  public ; 
- H.G  nr. 370 / 2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr. 477/ 

2003  
- H.G nr. 1380 / 2009  privind   infiintarea , organizarea , functionarea si  atributiile  Administratiei  

Nationale a  Rezervelor de  Stat  si  Probleme  speciale  , c.m.c.u ; 
- H.G  nr. 1204/ 2007  privind  asigurarea  fortei de  munca  necesare  pe  timpul  starii  de  asediu , 

la mobilizare  si  pe  timpul  starii  de  razboi ; 
- Ordinul comun  al  presedintelui Administratiei  Nationale  a  Rezervelor de  stat  si  Probleme  

Speciale , ministrului sanatatii  , ministrului  afacerilor  interne , ministrului  finantelor  publice  , 
ministrului economiei  si  ministrului  agriculturii   si  dezvoltarii  rurale  nr. 109/ 2003  pentru  
aprobarea   Normelor  privind  elaborarea  programelor de  desfacere a  marfurilor  prin  
introducerea  sistemului de  distribuire  catre  populatie a  principalelor produse  alimentare  si  
nealimentare  pe  baza  de  ratii  si  cartele , in  caz  de  mobilizare  sau  de  razboi. 

 

 Raportulde  activitate  a  fost  aprobat   in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
6.Informare  privind  situatia  gestionarii   bunurilor  aflate  in  administrarea  Scolii  Gimnaziale  

Comuna  Ion Creanga si  invenatrierea  la  sfarsitul  anului  2018 . 

Initiator :Viceprimar  
Temei  legal :  
-  Legii  nr. 18/ 1991 a contabilitatii  , republicata , cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  
-  O.M.F.P nr. 2861 / 2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea   si  efectuarea  inventarierii  
elementelor  de  natura activelor , datoriilor  si  capitalurilor   proprii  , cu  modificarile  si  completarile  
ulterioare ;  
-  Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 



- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 

 Materialula  fost  aprobat   in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
7.Referat privind  realizarea  Drumului  Crucii , a  -III – a ,  Duminica  din  Postul  Mare , 31  

martie  2019 . 

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
-  Legii  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare ;  
- Legii  nr. 82 / 1991  a  contabilitatii  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 
- Bugetul  local  al  Comunei  cand  se  va  aproba . 
-  Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 

 
Referatul  a  fost  aprobat in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
8. Referat  privind  stabilirea  datei  de  19  mai  2019  pentru  Sarbatorirea  Zilei  Comunei  Ion                

Creanga  

Initiator : Viceprimar ,Nastase  Neculai . 
Temei  legal :  
-  Legii  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare ;  
- Legii  nr. 82 / 1991  a  contabilitatii  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare . 
- Bugetul  local  al  Comunei  cand  se  va  aproba . 
-  Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 
 
Referatul  a  fost  aprobat in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
9. Referat  pentru  aprobarea  infiintarii  unui  Muzeu  al  satului  Averesti . 

Initiator : Consilier , Huci  Constantin – Cristian . 
Temei  legal :  
-  Legea nr.  215 / 2001 a  admnistratiei  publice  locale  , republicata  cu  modificarile  si  completarile   
ulterioare . 
- Legea  nr. 544 / 2001  privind  liberul  acces  la  informatiile  de  interes  public; 
- Legea nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala  in  administratia  publica ; 

 
Referatul  a  fost  aprobat in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 

 
 
 
 

SECRETAR  COMUNA  
NITA  MIHAELA 
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PROCES – VERBAL 

 
 Incheiat   astazi  27.02.2019 in  cadrul  sedintei  ordinare a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga, care  
se  tine  in  localul  acestuia  si  a  fost  convocata  prin dispozitia  primarului  nr. 47 din 22.02.2019; 
  In urma  apelului  facut  de  doamna  secretara ,  la  sedinta  participa  un  numar   de  15 consilieri  din  
totalul  de  15  si  ca  invitat  domnul  Buda  Mihai. 
 Domnul  presedinte de  sedinta Nastase  Neculai , conduce   lucrarile de  astazi  ale  sedintei. 
      Inainte  de  a  anunta  ordinea  de  zi , se intreaba  daca   sunt  opinii   asupra  procesului -  verbal  de  la  
sedinta ordinara  a  Consiliului  local   din  data   de  31.01.2019   . 
      Nu  sunt  opinii   asupra  procesului  verbal , care  a  fost  pus  la  dispozitia  consilierilor  locali  de  catre  
doamna  secretara   inainte  de  a incepe  sedinta  si  care  a  fost  aprobat  in  unanimitate  de voturi  de  
consilierii  prezenti . 
   In continuare  domnul  presedinte  de  sedinta  da  citire  proiectului  ordinei   de  zi : 
1. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  desfasurata  de  asistentii  
personali  ai  persoanelor   cu  handicap  grav , pe  semetrul II   al  anului  2018 . 
2. Proiect  de   hotarareprivindaprobarea ,  Raportului   asupra   activitatii  desfasurate de  Biblioteca  
comunala  in  anul 2018  si  aprobarea  Programului  de  activitate  pe  anul 2019 . 
3.  Proiect  de   hotarareprivindaprobarea  unui  nou  presedinte  de  sedinta  pentru  urmatoarele  3  luni  
:  martie  , aprilie  , mai  2019. 
4. Informareprivind   activitatea   desfasurata in anul 2018   de Comisia pentru  probleme  de  aparare( 
CPA) 
5.Informare privind    valorificarea  invenatrului  bunurilor   la  data  de  31.12.2018  prezentat de  Scoala  
Gimnaziala  Comuna  Ion Creanga . 
6. Intrebări şi  interpelări. 

Se  intreaba  daca  mai  sunt  si  alte  probleme de  inclus  in  ordinea  de  zi . Mai  sunt  . 
7.  Proiect de hotărâre    privind  modificarea  , completarea  si  corectarea  H.C.L  nr. 101  din 
21.12.2018 privind   stabilirea  impozitelor  si  a  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2019. 
Se  supune  la  vot  ordinea  de  zi  completata  si  se  aproba   in  unanimitate  de  voturi  de  catre  consilierii  
prezenti . 
    In  continuare  domnul  presedinte  de  sedinta   prezinta   primul  punct  al  ordinei  de  zi: 
Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Raportului  privind  activitatea  desfasurata  de  asistentii  personali  
ai  persoanelor   cu  handicap  grav , pe  semetrul II   al  anului  2018 . 
 Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare.Nu  doreste  nimeni . 
    Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  
avizele care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . 
    Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 In  continuare  domnul  presedinte prezinta  proiectul  nr. 2  de pe  ordinea  de  zi :Proiect de 
hotărâre privindaprobarea ,  Raportului   asupra   activitatii  desfasurate de  Biblioteca  comunala  in  anul 
2018  si  aprobarea  Programului  de  activitate  pe  anul 2019 . 
    Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . Nu   doreste  nimeni  
    Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  
avizele care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . 
    Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
  In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :Proiect de hotărâre 
hotarareprivindaprobarea  unui  nou  presedinte  de  sedinta  pentru  urmatoarele  3  luni  :  martie  , 
aprilie  , mai  2019. 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . Nu   doreste  nimeni  
    Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  
avizele care  sunt  favorabile  proiectului  de  hotarare . 
  Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
 



  In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :. Informareprivind   
activitatea   desfasurata in anul 2018   de Comisia pentru  probleme  de  aparare( CPA) 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea   materialului . Nu   doreste  nimeni 
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  
avizele care  sunt  favorabile   raportului  de activitate  CPA . 
 Se  supune  la  vot   si  raportul  de  activitate  al    CPA a  fost  aprobat   in  unanimitate  de consilierii  
prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la  urmatorul  punct  al  ordinii  de zi :Informareprivind    
valorificarea  inventarului  bunurilor   la  data  de  31.12.2018  prezentat de  Scoala  Gimnaziala  Comuna  
Ion Creanga . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea   materialului . Nu   doreste  nimeni 
Se  da  cuvantul  presedintilor  comisiilor  de specialitate ale  Consiliului  local ,  pentru a prezenta  
avizele care  sunt  favorabile   informarii  privind valorificarea  inventarului  bunurilor   la  data  de  
31.12.2018  de  catre Scoala  Gimnaziala  Comuna  Ion Creanga . 
 Se  supune  la  vot   si   materialul fost  aprobat   in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
  In  continuare  domnul  presedinte  trece  la urmatorul  punct  ordinii  de zi :Proiect dehotărâre    

privind  modificarea  , completarea  si  corectarea  H.C.L  nr. 101  din 21.12.2018 privind   stabilirea  
impozitelor  si  a  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2019. 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  proiectului  de  hotarare . Nu   doreste  nimeni  
Se  supune  la  vot   si  hotararea  a  fost  adoptata  in  unanimitate  de consilierii  prezenti . 
In  continuare  domnul  presedinte  trece  la urmatorul  punct  ordinii  de zi:Intrebări şi  interpelări. 

  Se prezinta  de domnul  presedinte  de  sedinta  , Referatul nr. 1542  din 20.02.2019  prin  care  se  
solicita  aprobarea  alocarii  sumei  de 20  mii  lei  din  bugetul  local  al  anului  2019 pentru  Sarbatoarea 
Drumului  Crucii  care  va  avea  loc  in  a –III – a  duminica  din  Postul  Mare , adica  pe  data  de  31  
martie  2019 , la  rugamintea  preotilor   slujitori  din  Ion Creanga , se doreste  reluarea ritualului celor  
14  Cruci construite   si  sponsorizarea din  partea  Consiliului  local  in  sustinerea  acestui  eveniment . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  referatului .  
  Se  da  cuvantul  domnului Chelaru Constantin  , as  dori  sa  va  intreb  care  este  stadiul executiei  
lucrarilor  la    biserica  Muncel . 
Domnul  Buda  Mihai  .    Stadiul  terminarii  constructiei  acestei  biserici  este   14  septembrie  2019  
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  .Nu mai doreste  nimeni . 
Se  supune  la  vot   si  referatul a  fost  aprobat  in  unanimitate  de  voturi   de consilierii  prezenti . 
Se prezinta  de domnul  presedinte  de  sedinta  , Referatul nr. 1474   din 20.02.2019prin  care  se  solicita  
spre  aprobare ca  Sarbatoarea  Zilei  comunei  Ion Creanga  sa  fie   in  data  de 19  mai  in  loc  de  21  mai  
deoarece  este  in  timpul  saptamanii  , urmatoarea  duminica  au  loc  alegerile  europarlamentare  si  cel  
mai  indicat  este  in  data  de  19  mai . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  referatului . Nu   doreste  nimeni  
Se  supune  la  vot   si  referatul a  fost  aprobat  in  unanimitate  de  voturi   de consilierii  prezenti . 
Se prezinta  de domnul  presedinte  de  sedinta  , Referatul nr. 1475  din 20.02.2019  prin  care  se  
solicita  spre  aprobare  infiintarea  unui  muzeu  al  satului  Averesti  cu  obiecte  de  cult  specifice  zonei  sa  
fie  stranse  si  adunate  din  sat  in  incinta  Caminului  cultural  intr-o  camera  anexa  s- au  intr-o  scoala  
unde  nu  se  desfasoara  activitati  educative . 
Se  intreaba  daca doreste  cineva  sa  discute  pe  marginea  referatului . Nu   doreste  nimeni  
Se  supune  la  vot   si  referatul a  fost  aprobat  in  unanimitate  de  voturi   de consilierii  prezenti . 
In  continuare  se prezinta  de domnul  presedinte  de  sedinta   adresa cu  nr. 1154 din 25.02.2019 

prin  care  se  comunica   zilele  si  orele  de audienta  ale  primar  , viceprimar  si  secretar . 
Se  prezinta  in  continuare  Graficul  sedintelor  de  consiliu  local  din  anul  2019   precum  si  adresa 

cu  nr. 1247  din 12.02.2019  a  DSV  Neamt , prin  care  se  comunica  punctul de vedere  al  Curtii  d e 
Conturi  a  Romaniei  prin  care  se  specifica  ca  referitor  la   identificarea  cainilor  prin  microcipare , 
deparazitarea  , vaccinarea antirabica  si  sterilizarea  acestora  in  conformitate  cu  prevederile  legale  in  
vigoare revine  unitatilor  administrativ – teritoriale  prin  implicarea  Consiliilor  locale  in  campaniile   
de identificare  a  cainilor  cu  apartinator  si  astfel  eficientizarea cheltuielilor  ce  rezulta  din  
gestionarea  cainilor  fara  stapan . 
  Doamna  secretara  va  pus  la  mape  adresa  Obligatii  ce  revin  alesilor  locali  dupa  validarea  
mandatului  si  va  reaminteste  despre  aceste  acte  normative  care  vi  s-au  comunicat  dupa  
constituirea Consiliului  local  pe  care  va  rog  sa  le  revedeti  precum  si  ghidul  de completare  al 
Declaratiilor  de avere  si  interese  . 



 
 
 Se  intreaba  daca  m,ai  doreste  cineva  sa discute : 
Se  da  cuvantul  domnului  Tabacariu  Dumitru – Dorin  , in  legatura  cu  bugetul , daca  se  stiu  
sume  alocate ?  
Domnul  presedinte  spune  ca  deocamdata  nu  stim  nici  o  suma   
Se  da  cuvantul  domnului  Iacoban  Constantin , de  desfundat  santurile din  dreptul  proprietatilor  
lui  Bancu  Costica, Danila  Costica la  proprietatile nelocuite  ,  la  Iftimie  Vasile  de  desfundat  tubul 
care  traverseaza drumul , tubul de  la  Bejan  Francisca . 
Domnul  Constantin  Vasile  spune  ca  este  de  decolmatat  samntul  de  la  Constantin  Gr. Constantin , 
tot  la  fel  casa  nelocuita . 
Se  da  cuvantul  invitatului  de  astazi d-l  Buda  Mihai , care  informeaza  consilierii  locali  despre   
caracterul  confidential  al  datelor  cu  caracter  personal  ,  conform  Legii  nr. 679/ 2017 ,  informatii  
care  ajung  si  in  mapele  consilierilor  locali  , drept  pentru  care  aceste  date ,  le  trebuie  pastrat  
caracterul  confidential   al  informatiilor  despre  persoanele, fizice , adica  date  medicale  , CNP , acte  
identitate  , venituri  din  pensii  si  altfel  de venituri si  altele ,  Consilierii  locali  sunteti  obligati sa  
semnati  un  angajament  ca  datele  despre  persoanele  fizice  de  la  care  aveti  informatii  cu  caracter  
personal  le  ve-ti  pastra  caracterul  confidential  al  acestor  date , drept   pentru  care  la  urmatoarea  
sedinta  va  vom  pregati acest  angajament . Va  multumesc. 
Domnul  presedinte  intreaba  daca  doreste  cineva  sa  mai  discute :Nu mai doreste  nimeni .  
   Domnul  presedinte  de  sedinta  declara  inchise  lucrarile  de  astazi  ale  sedintei . 
   Drept  pentru  care  s- a  incheiat  prezentul  proces- verbal. 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINTA                                                           INTOCMIT 
 CONSILIER                                                    SECRETAR  
 NASTASE  NECULAI                                                                          NIȚĂ   MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 
 JUDETUL  NEAMT 
 PRIMARIA COMUNEI  ION  CREANGA 
 NR. 1669  din 27.02.2019 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 
     Incheiat  astazi  27.02.2019 
     S-a  procedat  astazi  data de  mai  sus  la  afisarea  procesului – verbal   al   sedintei ordinare 
a Consiliului  local al  comunei  Ion Creanga ,care  s-a  tinut  in  data de 27.02.2019,  ora 15,30  
la sediul  primariei  comunei  Ion Creanga . 
     Drept  pentru  care  s-a  incheiat  prezentul  proces- verbal  si  drept  pentru  care  semnam  
astazi 27.02.2019 . 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
NITA  MIHAELA 

 
 
 

Martori : 
Bulgariu  Maria ………………………….. 

Chelaru  Elena – Florentina …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


